
 

 ! "8931 همبستگی با خیزش مردمی آبان ماه"پالتفرم آکسیون 

 اتریش - وین

  

محل  در" 2921 آبان ماه همبستگی با خیزش مردمی"پالتفرم ،  1122دسامیر  12روز شنبه 

Mariahilferstraße/Amerlingstraße ی یک آکسیون برگزارمبادرت به وین ی اه در یکی از شلوغ ترین خیابان

 سازمان های چپ و کمونیست ایرانی و اتریشی تعدادی از نیروها و نااین آکسیون که با فراخو  .راتی نمودرمبا

چه  جمهوری اسالمی و آگاه کردن هرضد خلقی جنایات رژیم  ی گسترده تربا هدف افشا ،سازماندهی شده بود

حمایت از مبارزات  آبان ماه ودر مورد چرایی شکل گرفتن قیام خونین  افکار عمومی و مردم محلبیشتر 

با )ضرورت اتحاد عمل های مبارزاتی نیروهای سیاسی  تبلیغهمچنین ایران و توده های تحت ستم  زحمتکشان و

 . انجام گرفت در شرایط کنونی  (حفظ صف مستقل خود

جانباختگان قیام آبان ماه تزیین شده بود توجه رهگذران را به  راجع بهبا بنرها و پالکاردهایی که محل اکسیون 

 .خود جلب می کرد

بعد از خطابه کوتاهی در مورد دلیل برپایی این پالتفرم و محکوم کردن جنایات رژیم جمهوری  در آغاز این مراسم،

یکی از فعالین چریکهای سخنانی توسط  از سوی رفقای اتریشی، اعالم حمایت از مبارزات مردم ایرانو اسالمی 

 جا جمع شده ایم که صدای مردم مبارز این در ما امروز" :فدایی خلق ایران ایراد شد که در آن از جمله آمده است

رژیم جمهوری اسالمی وابسته به امپریالیسم را درمقابل دیدگان جهانیان هر  ایران باشیم و چهره کریه و جنایتکار

گونه که  همان، جمهوری اسالمی باید بداند که مردم به پاخاسته و دالور ایران  . ه نمایش بگذاریمتر ب چه واضح

های اخیر در اعمال خود نشان داده اند، راه مبارزه با مزدوران تا به دندان مسلح رژیم را به  های سال در قیام

خوبی می دانند و قهر ضد انقالبی را با قهر انقالبی پاسخ خواهند داد و تا سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم و رژیم 

مام نیروهای مبارز و دمکرات و افکار این راه از ت در . دست از مبارزه بر نخواهند داشت، وابستۀ پاسدار آن 

 ".عمومی آزادیخواه یاری می طلبیم تا صدای توده های زحمتکش ایران را به گوش جهانیان برسانند

ی بیانیه ها دست داشتن اعالمیه ها و کنار هم با در احزاب و سازمان های ایرانی در در حالی که فعالینسپس 

سرود  ،رهگذران و مردم عالقمند مشغول بودند واالتئپاسخگویی به س طور و همینبا مراجعین شان به گفتگو 

تا جایی که  ،بخشید شور هر چه بیشتری،  حال و هوای این آکسیونکه به  ندشدمی های انقالبی پخش 

مدت بعد از مبارزاتی کوتاه و فضای  شبه دمکراتیکرا با حال و هوای  برخی از شرکت کنندگان، فضای مبارزاتی آن

 



این امکان را می یافتند تا در یک  مبارزاحزاب و سازمان های  ،چارچوب آندر که مقایسه می کردند  2931م قیا

 . در میان مردم بپردازندشان ی اعالمیه ها وبیانیه ها محل به تبلیغ و پخش

 قیام باره دردر صحبت هایش داده شد و او  "اتریش –وین  فعالین چپ در" یکی از، تریبون مراسم به آن بعد از

بیش از چهل سال : "از جمله متذکر شد که، ها  مطالبی را طرح کرد و در باره دالیل آن، های اخیر  های سال

کارگران و فعالین . کندهای مردم را لگدمال میحقوق دمکراتیک و اجتماعی توده، است که رژیم دیکتاتوری حاکم 

حال رشد مایحتاج  درو بیکاری، گرانی هر روزه . شوندعدام میبه زیر شکنجه برده شده و یا ا، اجتماعی زندانی 

ها، بی خانمانی، فقر عمومی و درماندگی، رشوه خواری و دزدی بیسابقه اموال عمومی به وسیله عمومی توده

- یک سیستم پدرساالر، سرکوب اقلیت توسطآپارتاید جنسی علیه زنان  اعمالهای رژیم،  بوروکرات و تکنوکرات

گفت ما  پایان سخنانشوی در. ها هستنددالیل واقعی این شورشاز  ...ی و دگراندیشان در ایران وهای مل  

 ".های مردم ایران برخیزیم و جنایات رژیم جمهوری اسالمی را محکوم کنیمهبایستی به دفاع از مبارزات تود

 .ندانجام شدبه دو زبان آلمانی و فارسی برای جمعیت حاضر  سخنرانی های فوقالزم به ذکر است که 

نظام های فاشیستی و تمامی  محکومیت رچنین یکی دیگر از رفقای چپ اتریشی د در این آکسیون، هم

 .سخنان کوتاهی بیان کردایران در سراسر جهان و اتحاد و همبستگی با مبارزات توده های زحمتکش  توریدیکتا

اتریشی از طرف فعالین سیاسی و نیروهای چپ و سوسیالیست استقبال ازاین آکسیون  ،بارانیبا وجود هوای 

رک چشمگیر بود و شرکت کنندگان در این تجمع با در دست گرفتن عکس های کشته شدگان در قیام آبان ماه با ت  

 .دادند ستگی و حمایت خود را از این حرکت نشانبمه ! شعارهای زنده باد همبستگی بین المللی

 :سر داده شدند عبارتند ازشعارهایی که در این آکسیون 

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید ! زنده باد سوسیالیسم ! زنده باد آزادی ! سرنگون باد امپریالیسم

 !زنده باد همبستگی بین المللی  !توده های مبارز و زحمتکش باد خیزش پیروز  !گردد

که  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در اتریش از سازماندهندگان این آکسیون آگاهی دهنده و مبارزاتی بودند 

 .با موفقیت به پایان رسید ظهرپنج بعد از  در ساعتظهر شروع شد و  زا بعدسه و نیم از ساعت 

 !"آزادی و مسکن کار، نان،"پیروز باد مبارزات مردم ایران برای 

 !های تحت ستم سراسر دنیا باد اتحاد همه نیروهای انقالبی و تمام خلقبرقرار 

 اتریش -وین  در فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
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